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1. ΕΙΑΓΩΓΗ

Η Δράςθ Γ3 «Ραρακολοφκθςθ των Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν», επικεντρϊνεται ςτθν παρακολοφκθςθ
των Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν (ΜΑΦ) που ζχουν εγκαταςτακεί για τουσ ςκοποφσ του ζργου. Η
διαδικαςία παρακολοφκθςθσ του κάκε ΜΑΦ, κακορίηεται μζςα από τα «Σχζδια Ραρακολοφκθςθσ»
(Δράςθ Α3) που ζχουν ςυνταχκεί για το ςκοπό αυτό και τα οποία διαςφαλίηουν τθν
αποτελεςματικότθτα των μζτρων διαχείριςθσ και τθν ορκι παρακολοφκθςθ των ΜΑΦ και των ειδϊν
που βρίςκονται εντόσ των ορίων τουσ.
Η «Ραρακολοφκθςθ των ΜΑΦ» βαςίηεται ςτθ μελζτθ και καταγραφι των παραμζτρων εκείνων που
ςχετίηονται με τα υπό μελζτθ είδθ και οικοτόπουσ, του ζργου. Η ςυγκεκριμζνθ δράςθ αξιολογείται ωσ
μια δράςθ ηωτικισ ςθμαςίασ, αφοφ τα ςτοιχεία και οι παρατθριςεισ που κα προκφψουν από αυτι κα
ενταχκοφν ςτισ διαδικαςίεσ ανάπτυξθσ και ςχεδιαςμοφ των μζτρων διατιρθςθσ των υπό μελζτθ ειδϊν
και οικοτόπων.
Για τισ ανάγκεσ «Ραρακολοφκθςθσ των ΜΑΦ», οι φορείσ του ζργου, ζχουν προχωριςει ςτθν αγορά και
εγκατάςταςθ, εντόσ κάκε ΜΑΦ, ενόσ αυτοματοποιθμζνου δικτφου αιςκθτιρων παρακολοφκθςθσ και
καταγραφισ μετεωρολογικϊν δεδομζνων (από εδϊ και ςτο εξισ ςτακμόσ παρακολοφκθςθσ). Η
υποδομι αποτελεί τον «ςτακμό παρακολοφκθςθσ» των ΜΑΦ. Οι αιςκθτιρεσ, καλφπτουν ζνα ευρφ
φάςμα περιβαλλοντικϊν παραμζτρων όπωσ:


Θερμοκραςία αζρα (°C)



Σχετικι υγραςία αζρα (%)



Θερμοκραςία εδάφουσ (°C - επιφάνεια εδάφουσ και ςε βάκοσ 5 cm)



Υγραςία εδάφουσ (% - επιφάνεια εδάφουσ και ςε βάκοσ 5 cm)



Ροςότθτα και ζνταςθ βροχόπτωςθσ (mm)/(mm/unit time)



Ηλιακι ακτινοβολία



Φωτοςυνκετικά ενεργι ακτινοβολία

Η εγκατάςταςθ και θ λειτουργία του Στακμοφ Ραρακολοφκθςθσ εντόσ του ΜΑΦ, κα διαςφαλίςει ότι οι
περιβαλλοντικοί παράγοντεσ, που ενδεχομζνωσ να επθρεάηουν τα υπό μελζτθ είδθ και τφπουσ
οικοτόπων του ζργου, κα παρακολουκοφνται και κα ελζγχονται, τόςο κατά τθ διάρκεια, όςο και μετά το
τζλοσ του ζργου. Επιπρόςκετα, θ διαςφάλιςθ τθσ ορκισ και ςυνεχοφσ λειτουργίασ των ςτακμϊν
παρακολοφκθςθσ απαιτεί τθ ςφνταξθ και εφαρμογι ςυγκεκριμζνων κατευκυντιριων γραμμϊν ωσ προσ
τθ ςυντιρθςθ και λειτουργία τουσ. Η ςφνταξθ και εφαρμογι αυτϊν των κατευκυντιριων γραμμϊν, κα
επιτευχκεί μζςα από τθν εκπόνθςθ του παρόντοσ Ραραδοτζου του ζργου: «Ρρωτόκολλο λειτουργίασ
και ςυντιρθςθσ των ςτακμϊν παρακολοφκθςθσ».
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2. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
Μζςα από τισ επιςκζψεισ μελϊν του ζργου ςε αντίςτοιχα ζργα LIFE, τα οποία υιοκζτθςαν τθν
προςζγγιςθ των ΜΑΦ (Δράςθ Α6) και ςε ςυνεννόθςθ με τθν «Ομάδα Διαχείριςθσ Ζργου» και τθν
«Επιςτθμονικι Επιτροπι», το Τμιμα Δαςϊν (Υπεφκυνοσ φορζασ υλοποίθςθσ τθσ Δράςθσ Γ3)
προχϊρθςε ςτθν προμικεια και εγκατάςταςθ των Στακμϊν Ραρακολοφκθςθσ εντόσ των ΜΑΦ1, κατά
τθν περίοδο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2010. Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά και ο τφποσ των Στακμϊν
Ραρακολοφκθςθσ που τελικϊσ προμθκεφτθκε το Τμιμα Δαςϊν (μετά από διαδικαςίεσ προςφορϊν) για
ςκοποφσ του ζργου περιγράφονται ςτον Πίνακα 1.
Πίνακασ 1: Σεχνικά χαρακτηριςτικά και περιγραφή των ταθμϊν Παρακολοφθηςησ που αγοράςτηκαν
για τουσ ςκοποφσ του ζργου.

Α. Σεχνικζσ προδιαγραφζσ – Γενικζσ απαιτήςεισ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Οι Αυτόματoι Στακμοί Ραρακολοφκθςθσ (ΑΣΡ) είvαι τθσ πλζov πρόςφατθσ ςχεδίαςθσ
τoυ πρoςφζρovτα καταςκευαςτι και ειδικά καταςκευαςμζvoι για vα λειτoυργοφν ςτισ
αvτίξoεσ καιρικζσ ςυvκικεσ τωv δαςικϊv περιoχϊv τθσ Κφπρου.
Πλεσ oι μovάδεσ πoυ απαρτίηoυv τoυσ ςτακμοφσ (αιςκθτιρεσ, καταχωρθτισ,
παρελκόμεvα, κλπ) λειτoυργoφv ςε κερμoκραςία περιβάλλovτoσ.

Θερμοκραςία από -15°C
ζωσ +55°C και ςχετικι
υγραςία από 0% ζωσ 100%

Οι Αυτόματoι Στακμοί Ραρακολοφκθςθσ ςαν ςφvoλo αλλά και oι επιμζρουσ
υπoμovάδεσ πoυ τoυσ απoτελoφv, φζρoυv τθv αvαγκαία πρoςταςία ςε υπερτάςεισ,
υπερεvτάςεισ και υψθλά θλεκτρoςτατικά πεδία ι άλλεσ θλεκτρoμαγvθτικζσ
παρεμβoλζσ.
Πλεσ oι μovάδεσ των Αυτόματων Στακμϊν Ραρακολοφκθςθσ λειτoυργoφv αυτόvoμα
χωρίσ τθv απαίτθςθ αvκρϊπιvθσ παρoυςίασ.
Οι Αυτόματoι Στακμοί Ραρακολοφκθςθσ είναι δομθμζνοι ςε τζτοια μορφι, ϊςτε οι
υπομονάδεσ τουσ (αιςκθτιρεσ, datalogger, solar panel κ.λ.π.) αντικακίςτανται εφκολα
(καταςκευι modular).
Ο καταχωρθτισ δεδομζνων ζχει ικανοποιθτικό αρικμό ειςόδων (10), ζτςι ϊςτε να
δζχεται περιςςότερουσ αιςκθτιρεσ από αυτοφσ που αρχικά κα τοποκετθκοφν ςτουσ
ςτακμοφσ.

Β. Σεχνικζσ προδιαγραφζσ – Γενική περιγραφή δικτφου

1

Ραρ’ όλο που για τουσ ςκοποφσ του ζργου ζχουν εγκαταςτακεί πζντε (5) ΜΑΦ, το Τμιμα Δαςϊν ζχει προχωριςει
ςτθν αγορά τεςςάρων (4) Στακμϊν Ραρακολοφκθςθσ, αφοφ για το ΜΑΦ των Arabis kennedyae – Cedrus brevifolia,
το Τμιμα Δαςϊν ζχει εγκαταςτιςει ςτακμό παρακολοφθςθσ, ςτα πλαίςια άλλου ερευνθτικοφ ζργου.
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ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

Σο προτεινόμενο δίκτυο θα αποτελείται από:
Τζςςερεισ (4) αυτόματουσ ςτακμοφσ παρακολοφκθςθσ, οι οποίοι διακζτουν
αιςκθτιρεσ και μονάδα ςυλλογισ, μερικισ επεξεργαςίασ, αποκικευςθσ και
μετάδοςθσ των μετριςεων (data logger).
Οι αυτόματοι ςτακμοί παρακολοφκθςθσ διακζτουν ςφςτθμα που τουσ εξαςφαλίηει
τθν ενεργειακι τουσ αυτοδυναμία, αποτελοφμενο από φωτοβολταϊκό ςτοιχείο
(solar panel) ςυνδεδεμζνο με επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ.

Γ. Σεχνικζσ προδιαγραφζσ – Αυτόματοι ταθμοί Παρακολοφθηςησ
ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

Προμήθεια τεςςάρων (4) αυτόματων ςταθμϊν παρακολοφθηςησ (ΑΠ), εφοδιαςμζνοι με αιςθητήρεσ (sensors)
κατάλληλουσ για μετεωρολογικζσ εφαρμογζσ, που να καταγράφουν τισ πιο κάτω μετεωρολογικζσ παραμζτρουσ:
0

- Μονάδα μζτρθςθσ: Βακμοί Κελςίου ( C)
- Φψοσ που πρζπει να είναι τοποκετθμζνοσ ο
αιςκθτιρασ: 1,2 m πάνω από το ζδαφοσ

Αιςκθτιρασ για κερμοκραςία αζροσ (ζνασ αιςκθτιρασ ςε κάκε ΑΣΡ)

- Οι αιςκθτιρεσ κερμοκραςίασ αζροσ κα
πρζπει να είναι προςτατευμζνοι από καιρικζσ
ςυνκικεσ και ακτινοβολία μζςα ςε
κατάλλθλο κάλυμμα (shelter).
- Χρόνοσ ανταπόκριςθσ: Μζγιςτο 5 λεπτά
- Ευκρίνεια: 0,1°C
- Αβεβαιότθτα: ± 0,3°C
-Μονάδα μζτρθςθσ: % Σχετικι υγραςία
- Φψοσ που πρζπει να είναι τοποκετθμζνοσ ο
αιςκθτιρασ: 1,2 m πάνω από το ζδαφοσ

Αιςκθτιρασ για ςχετικι υγραςία (ζνασ αιςκθτιρασ ςε κάκε ΑΣΡ)

- Χρόνοσ ανταπόκριςθσ: Μζγιςτο 5 λεπτά
- Ευκρίνεια: 1%
- Αβεβαιότθτα: 5% για ςχετικι υγραςία ωσ 50%
και 3,5% για ςχετικι υγραςία πάνω από 50%.
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ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
- Μονάδα μζτρθςθσ : Χιλιοςτόμετρα (mm) και
χιλιοςτόμετρα ανά μονάδα χρόνου (mm/unit
time)
- Η επιφάνεια περιςυλλογισ κα είναι 1 m πάνω
από το ζδαφοσ

Αιςκθτιρασ για ποςότθτα και ζνταςθ βροχόπτωςθσ (ζνασ
αιςκθτιρασ ςε κάκε ΑΣΡ)

- Εφροσ λειτουργίασ: Απεριόριςτο θλεκτρικό
ζριςμα για κάκε 0,2 mm βροχόπτωςθσ
- Χρόνοσ ανταπόκριςθσ: Ικανόσ να λειτουργεί
ςε ρυκμό μζχρι ζνα ζριςμα ανά δευτερόλεπτό
- Ευκρίνεια: 0,2 mm
- Αβεβαιότθτα: ± 0,2 χιλιοςτόμετρα ι ±3% τθσ
μζτρθςθσ, ανάλογα με το ποιό είναι
μεγαλφτερο.
- Μονάδα μζτρθςθσ : m³/m³ ογκομετρικό
περιεχόμενο νεροφ
- Φψοσ που πρζπει να είναι τοποκετθμζνοσ ο
αιςκθτιρασ: 0,15 m κάτω από το ζδαφοσ

Αιςκθτιρεσ για υγραςία εδάφουσ (ζνασ αιςκθτιρασ ςε κάκε ΑΣΡ)

- Εφροσ λειτουργίασ: 0 ζωσ 0,500 m³/m³
ογκομετρικό
- Ευκρίνεια: ±0,001 m³/m³ (±0,1%)
- Ακρίβεια: ±0,04 m³/m³ (±4%) τυπικά 0 ζωσ
+50°C για εδάφθ με μζταλλα μζχρι 8 dS/m
- Μονάδα μζτρθςθσ: W/m2
- Φψοσ που πρζπει να είναι τοποκετθμζνοσ ο
αιςκθτιρασ: 1,2 m πάνω από το ζδαφοσ

Αιςκθτιρεσ για θλιακι ακτινοβολία (ζνασ αιςκθτιρασ ςε κάκε ΑΣΡ)

2

- Εφροσ λειτουργίασ: 0-128 W/m
- Ευκρίνεια: 1,25 W/m

2

2

- Ακρίβεια: ±10 W/m ι ±6%, όποιο είναι
μεγαλφτερο υπό θλιοφάνεια
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ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
- Μονάδα μζτρθςθσ: umol/m2/sec
- Φψοσ που πρζπει να είναι τοποκετθμζνοσ ο
αιςκθτιρασ: 1,2 m πάνω από το ζδαφοσ

Αιςκθτιρεσ για φωτοςυνκετικά ενεργι ακτινοβολία (ζνασ
αιςκθτιρασ ςε κάκε ΑΣΡ)

2

- Εφροσ λειτουργίασ: 0 ζωσ 2500 umol/m /sec,
μικοσ κφματοσ 400 ζωσ 700 nm
2

- Ευκρίνεια: 2,5 umol/m /sec
2

- Ακρίβεια: ±5 umol/m /sec ι ± 6%, όποιο είναι
μεγαλφτερο υπό θλιοφάνεια
0

- Μονάδα μζτρθςθσ: Βακμοί Κελςίου ( C)
- Θζςθ: Διάφορα βάκθ
Αυτόνομοσ αιςκθτιρασ καταγραφισ κερμοκραςίασ (20 ςυνολικά)

- Χρόνοσ ανταπόκριςθσ: 20 λεπτά
- Ευκρίνεια: 0,1 °C
- Αβεβαιότθτα: ±0,3 °C

Οι αιςκθτιρεσ Θερμοκραςίασ αζρα – Σχετικισ υγραςίασ
μποροφν να είναι και ςυνδυαςμζνοι αιςκθτιρεσ (Combined
sensors).
Οι ΑΣΡ προςτατεφεται επαρκϊσ από τουσ κεραυνοφσ.
Οι καταςκευζσ πάνω ςτισ οποίεσ είναι τοποκετθμζνοι οι
αιςκθτιρεσ αντζχουν ςτα ακραία καιρικά φαινόμενα.
Πλα τα θλεκτρονικά τμιματα του ΑΣΡ όπωσ θ μονάδα ςυλλογισ
ςτοιχείων (data logger), θ θλεκτρικι παροχι (power supply), θ
μπαταρία για ζκτακτθ ανάγκθ (back up battery ) κ.τ.λ. είναι
μζςα ςε κατάλλθλεσ καταςκευζσ που να αντζχουν ςτισ καιρικζσ
ςυνκικεσ.
Πλα τα κομμάτια που δεν είναι ςτεγαςμζνα είναι αδιάβροχα και
κονιοςτεγανά.
Ο ΑΣΡ είναι εξοπλιςμζνοσ με Μονάδα Συλλογισ Στοιχείων (Data
logger), πάνω ςτθν οποία είναι ςυνδεδεμζνοι όλοι οι
αιςκθτιρεσ.
Το ςφςτθμα υποςτθρίηει αποκικευςθ ςτοιχείων ςε εςωτερικι
ςτατικι μνιμθ (Internal Static Memory) ι /και ςε
μετακινοφμενθ κάρτα μνιμθσ που ςυμπεριλαμβάνεται / νονται
ςτο ςφςτθμα.
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ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

Ρεριλαμβάνονται δφο ςυςκευζσ επικοινωνίασ με τθ μονάδα
ςυλλογισ ςτοιχείων.
Η εςωτερικι μνιμθ είναι χωρθτικότθτασ 512 Kbytes και υπάρχει
δυνατότθτα επιτόπου ςυλλογισ (downloading) των ςτοιχείων
που βρίςκονται αποκθκευμζνα ςτθν μονάδα απόκτθςθσ
ςτοιχείων (data logger), με απλζσ διαδικαςίεσ.
Ο ΑΣΡ ζχει ενεργειακι αυτοδυναμία που να διαςφαλίηεται με
το ςφςτθμα φωτοβολταϊκϊν ςτοιχείων (solar panel).
Οι αιςκθτιρεσ για κερμοκραςία αζροσ και ςχετικι υγραςία
προςτατεφονται κατάλλθλα από τθν θλιακι ακτινοβολία και τισ
καιρικζσ ςυνκικεσ.
Ο εξοπλιςμόσ ςυνοδεφεται από δφο ςειρζσ τεχνικϊν εγχειριδίων
(λεπτομερι παρουςίαςθ των θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων).
Ο εξοπλιςμόσ ςυνοδεφεται από δφο ςειρζσ εγχειριδίων
λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ (Operation and service manuals).
Ο εξοπλιςμόσ ςυνοδεφεται από καταλόγουσ ανταλλακτικϊν.
YΥπάρχει τιμοκατάλογοσ των προτεινόμενων ανταλλακτικϊν, ο
οποίοσ ιςχφει για περίοδο τουλάχιςτο τριϊν χρόνων.

Δ. Μονάδα ςυλλογήσ ςτοιχείων (data logger)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

Ο καταχωρθτισ δεδομζνων αποτελεί μια από τισ βαςικότερεσ μονάδεσ του ςτακμοφ και είναι ςχεδιαςμζνοσ ζτςι
ϊςτε να εξυπθρετεί:
Τθ ςυλλογι των πρωτογενϊν μετεωρολογικϊν δεδομζνων από τουσ αιςκθτιρεσ
ανά τακτά προγραμματιηόμενα χρονικά διαςτιματα.
Τον υπολογιςμό των δευτερογενϊν μετεωρολογικϊν δεδομζνων με τθν εκτζλεςθ
αρικμθτικϊν πράξεων.
Τθν καταχϊρθςθ του προγράμματοσ ςε μνιμθ που δεν ςβινει (Non Volatile memory).
Πλεσ οι είςοδοι είναι κατάλλθλα προςτατευμζνεσ ζναντι υπερτάςεων, υπερεντάςεων και
θλεκτρομαγνθτικϊν παρεμβολϊν.
Διακζτει ρολόι πραγματικοφ χρόνου ακρίβειασ 1 min /μινα υποςτθριηόμενο από
ενςωματωμζνθ μπαταρία μεγάλθσ διάρκειασ (π.χ. λικίου) ϊςτε να μθν εξαρτάται θ
λειτουργία του από το εξωτερικό ςφςτθμα τροφοδοςίασ.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

Ζχει τθ δυνατότθτα διατιρθςθσ του προγραμματιςμοφ του, ακόμα και όταν διακοπεί θ
τροφοδοςία του.
Ζχει δυνατότθτα, αυτόματθσ ι από το λογιςμικό, ανάςχεςθσ τθσ εκτζλεςθσ του
προγράμματοσ όταν θ τάςθ τροφοδοςίασ πζςει κάτω από το όριο το οποίο εξαςφαλίηει
πιςτότθτα ςτισ μετριςεισ.
Είναι τοποκετθμζνοσ ςε ειδικό κιβϊτιο προςταςίασ το οποίο ςτεγάηει τισ μπαταρίεσ και το
ςφςτθμα φόρτιςθσ μζςω φωτοβολταϊκϊν ςτοιχείων. Το κιβϊτιο φζρει κατάλλθλθ
κερμομόνωςθ, ϊςτε να λειτουργεί απρόςκοπτα ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ τθσ Κφπρου.
Επίςθσ, θ μονάδα ςυλλογισ ςτοιχείων είναι κατάλλθλα προςτατευμζνθ ϊςτε να μθ
χρειάηεται επιπλζον ειδικό κιβϊτιο προςταςίασ.
Μπορεί να αποςυνδζεται εφκολα από τισ υπόλοιπεσ μονάδεσ και τισ καλωδιϊςεισ με
απλοφσ ι ειδικοφσ ςυνδζςμουσ, ϊςτε να αντικακίςταται εφκολα.
Στθν περίπτωςθ που γίνεται ανάκτθςθ των ςτοιχείων (downloading), θ εςωτερικι ςτατικι
μνιμθ (Internal Static Memory) δεν αδειάηει αλλά να υπάρχει δυνατότθτα ανάκτθςθσ των
ίδιων ςτοιχείων ξανά.

ΝΑΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(Software)
Το λογιςμικό κα πρζπει να μπορεί να εργάηεται κάτω από το περιβάλλον τθσ Microsoft
Windows XP.

ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ο ΑΣΡ μπορεί να εργάηεται με επαναφορτιηόμενθ μπαταρία με ικανοποιθτικι αντοχι,
τοποκετθμζνθ μζςα ςε κλειςτό χϊρο, θ μπορεί να φορτίηεται από φωτοβολταϊκά πλαίςια
τα οποία ςυνδζονται με το ςφςτθμα και κα αποτελοφν μζροσ του ςυςτιματοσ.

Φωτοβολταίκό ςτοιχείο (solar panel)
Το φωτοβολταϊκό ςτοιχείο (solar panel) είναι κατάλλθλο για το Σφςτθμα.

υςςωρευτζσ
Οι ςυςςωρευτζσ (μπαταρίεσ) του ςτακμοφ είναι επαναφορτιηόμενοι, χωρίσ ανάγκθ
ςυντιρθςθσ, με χωρθτικότθτα αρκετι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ λειτουργία του ςτακμοφ για
δζκα (10) θμζρεσ τουλάχιςτο ακόμθ και χωρίσ τθν υποςτιριξθ από το φωτοβολταϊκό
ςτοιχείο.
Η φόρτιςι τουσ ελζγχεται από κατάλλθλο θλεκτρονικό κφκλωμα, ϊςτε να αποφεφγεται θ
υπερφόρτιςθ των μπαταριϊν.
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Ε. Σεχνικζσ προδιαγραφζσ – Παρελκόμενα αυτόματων ςταθμϊν παρακολοφθηςησ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

O ιςτόσ πρζπει vα είvαι καταςκευαςμζvoσ από αvκεκτικό ςτθ διάβρωςθ, υλικό.
Συvoδεφεται με όλα τα απαραίτθτα παρελκόμεvα για τθ ςτιριξθ τoυ ςτo ζδαφoσ κακϊσ επίςθσ
και με όλoυσ τoυσ αvαγκαίoυσ βραχίovεσ ςτιριξθσ τωv μετεωρoλoγικϊv αιςκθτιρωv, του
κιβωτίου που κα ςτεγαςτεί ο καταχωρθτισ δεδομζνων και του φωτοβολταϊκοφ ςτοιχείου.

Σ. Διαθζςιμοσ εξοπλιςμόσ
Α/Α

1

Περιγραφή

Σφποσ προϊόντοσ

Αυτόματοσ ςτακμόσ

USB Outdoor Weather

παρακολοφκθςθσ /Μονάδα

Station- HOBO U30-

ςυλλογισ ςτοιχείων

NRC/DATA LOGGER

Αιςκθτιρασ
2

κερμοκραςίασ/ςχετικισ
υγραςίασ αζρα

3

4

2mm Rainfall Smart Sensor

ζνταςθσ βροχόπτωςθσ

(2m cable)

Αιςκθτιρασ μζτρθςθσ

Solar Radiation Sensor

θλιακισ ακτινοβολίασ

(Silicon Pyranometer)

φωτοςυνκετικά ενεργισ
ακτινοβολίασ

6

7

8

Sensor (2m cable)

Αιςκθτιρασ ποςότθτασ και

Αιςκθτιρασ μζτρθςθσ
5

Temperature/RH Smart

Αιςκθτιρασ μζτρθςθσ
υγραςίασ εδάφουσ

Photosynthetic Light (PAR)
Smart Sensor with 3m cable

Κωδικόσ καταςκευαςτή

Αριθμόσ Σεμαχίων

U30-NRC-000-10-S100-000

4

S-THB-M002

4

S-RGB-M002

4

S-LIB-M003

4

S-LIA-M003

4

S-SMC-M005

4

S-TMB-M006

4

SMC Soil Moisture Smart
Sensor/-0.401 to
3

3

2.574m /m (full scale)

Αιςκθτιρασ μζτρθςθσ

12-Bit Temp Smart Sensor

κερμοκραςίασ εδάφουσ

(6m cable)

φνολο αιςθητήρων

Total number of sensors

Αυτόνομοι αιςκθτιρεσ

Temperature (1,000 ft.)

καταγραφισ κερμοκραςίασ

TidBit v2 Data Logger

28
UTBI-001

20
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3. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΠΟΔΟΜΗ ΣΟ ΠΕΔΙΟ
3.1 Εγκατάςταςη των ςταθμϊν παρακολοφθηςησ ςτο πεδίο
Ρριν από τθν εγκατάςταςθ τουσ ςτο πεδίο, οι Στακμοί Ραρακολοφκθςθσ υποβλικθκαν ςε
δοκιμαςτικοφσ ελζγχουσ λειτουργίασ ςτο εργαςτιριο. Η εγκατάςταςι τουσ ςτο πεδίο ζγινε με βάςθ: (i)
τα εργοςταςιακά εγχειρίδια που ςυνόδευαν τόςο του ςτακμοφσ όςο και τα υπόλοιπα μζρθ τουσ
(αιςκθτιρεσ) που κα ςυνδζονταν με αυτοφσ, (ii) τθ διεκνι βιβλιογραφία ςχετικά με κζματα που
αφοροφν ςτθ ςυλλογι μετεωρολογικϊν δεδομζνων και (iii) τθν προθγοφμενθ εμπειρία που
αποκομίςτθκε από εγκατάςταςθ και λειτουργία τζτοιου τφπου Στακμϊν Ραρακολοφκθςθσ, από τα μζλθ
του Τμιματοσ Δαςϊν και του Ρανεπιςτθμίου Frederick.
Κφριοσ κορμόσ για τθν ςτερζωςθ/εγκατάςταςθ των Στακμϊν Ραρακολοφκθςθσ αποτζλεςε μια
μεταλλικι δοκόσ με μεταλλικι βάςθ ςε ςχιμα τρίποδα, θ οποία οριηοντιϊκθκε και ςτερεϊκθκε ςτο
ζδαφοσ (Φωτ. 1).

Φωτογραφία 1: Εγκατάςταςθ και ςτερζωςθ
(πάκτωςθ) Στακμοφ Ραρακολοφκθςθσ. Σε
οριςμζνεσ περιπτϊςεισ θ ςτερζωςθ και
οριηοντίωςι του, απαιτοφςε τθ μικρι
τροποποίθςθ του αναγλφφου.

Στον κεντρικό κορμό του Στακμοφ Ραρακολοφκθςθσ και ςε φψοσ 1,2 m από τθν επιφάνεια του εδάφουσ
τοποκετικθκαν οι αιςκθτιρεσ καταγραφισ των μετεωρολογικϊν δεδομζνων (Φωτ. 2):


Ηλιακι ακτινοβολία
(αιςκθτιρασ Global) και



Φωτοςυνκετικι ενεργι
ακτινοβολία (αιςκθτιρασ
PAR).

Φωτογραφία 2: Ο κεντρικόσ κορμόσ του Στακμοφ
Ραρακολοφκθςθσ ςε πλιρθ ανάπτυξθ, με τουσ
αντίςτοιχουσ

αιςκθτιρεσ

καταγραφισ

και

ςυλλογισ μετεωρολογικϊν δεδομζνων

Σε κοντινι απόςταςθ από τον κεντρικό κορμό, εγκαταςτάκθκε μια άλλθ δοκόσ (επικουρικόσ κορμόσ του
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Στακμοφ Ραρακολοφκθςθσ), ςτθν οποία ςε φψοσ 1 m από το ζδαφοσ τοποκετικθκαν οι αιςκθτιρεσ
καταγραφισ των μετεωρολογικϊν δεδομζνων (Φωτ. 2α και 2β):


Θερμοκραςία αζρα (°C),



Σχετικι υγραςία αζρα (%) και



Συλλογζσ κατακρθμνιςμάτων (μζτρθςθ ποςότθτασ και ζνταςθσ βροχόπτωςθσ).

Φωτογραφία

2α

και

2β:

Ο

επικουρικόσ

κορμόσ

του

Στακμοφ

Ραρακολοφκθςθσ ςε πλιρθ ανάπτυξθ, με τουσ αντίςτοιχουσ αιςκθτιρεσ
καταγραφισ και ςυλλογισ μετεωρολογικϊν δεδομζνων.

Τζλοσ περιμετρικά από τον κεντρικό κορμό ανάπτυξθσ των Στακμϊν Ραρακολοφκθςθσ (κοντά ςτο ριηικό
ςφςτθμα του υπό μελζτθ είδουσ του κάκε ΜΑΦ), εγκαταςτάκθκαν αιςκθτιρεσ μζτρθςθσ τθσ (Φωτ. 3):


Θερμοκραςίασ εδάφουσ (°C - ςε βάκοσ 5 cm από τθν επιφάνεια του εδάφουσ2)



Υγραςίασ εδάφουσ (% - ςε βάκοσ 5 cm από τθν επιφάνεια του εδάφουσ)

Φωτογραφία 3: Αιςκθτιρασ καταγραφισ εδαφικισ υγραςίασ.

Σε όλουσ τουσ Στακμοφσ Ραρακολοφκθςθσ, οι αιςκθτιρεσ καταγραφισ των μετεωρολογικϊν δεδομζνων
(Φωτ. 4), ςυνδζκθκαν με τθν κεντρικι μονάδα ςυλλογισ ςτοιχείων (Data Logger) του Στακμοφ (Φωτ. 5),
2

Θζςθ θ οποία αντιςτοιχεί ςτο βάκοσ εδάφουσ όπου πικανολογείται ότι τα ςπζρματα των ειδϊν ςτόχων
φυτρϊνουν.
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θ οποία τοποκετικθκε ςτον κεντρικό κορμό του. Η μονάδα αυτι εξυπθρετεί ςτθ ςυλλογι και
απομνθμόνευςθ πρωτογενϊν μετεωρολογικϊν δεδομζνων από τουσ αιςκθτιρεσ ανά τακτά χρονικά
διαςτιματα (προγραμματιηόμενα).

Φωτογραφία 4: Στακμόσ Ραρακολοφκθςθσ ςε πλιρθ ανάπτυξθ

Φωτογραφία 5: Η κεντρικι μονάδα ςυλλογισ ςτοιχείων (Data Logger) του Στακμοφ Ραρακολοφκθςθσ.

Η ακριβισ κζςθ εγκατάςταςθσ του Στακμοφ Ραρακολοφκθςθσ εντόσ των ΜΑΦ κακορίςτθκε
λαμβάνοντασ υπόψθ ςειρά παραγόντων όπωσ:


Η ςωςτι αντιπροςϊπευςθ τθσ βλάςτθςθσ και του εφρουσ εξάπλωςθσ του υπό μελζτθ είδουσ ςε
κάκε ΜΑΦ



Η ικανοποιθτικι αντιπροςϊπευςθ τθσ κζςθσ ωσ προσ το ςυνολικό εμβαδό του ΜΑΦ



Η ικανοποιθτικι ζκκεςθ τουσ ωσ προσ τον ιλιο



Το φωτοβολταϊκό (solar panel) να ζχει απρόςκοπτθ και ςυνεχι ζκκεςθ προσ το νότο



Να υπάρχει πρόςβαςθ που κα διευκολφνει ςτισ ςυχνζσ επιςκζψεισ των μελϊν του ζργου, για
τθν ςυλλογι των μετεωρολογικϊν δεδομζνων
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Τζλοσ, ςε κάκε ΜΑΦ, τοποκετικθκαν δυο μζχρι τζςςερισ αυτόνομοι αιςκθτιρεσ καταγραφισ
κερμοκραςίασ (TidBit) (Φωτ. 6). Η εγκατάςταςθ των αιςκθτιρων αυτϊν ςε κάκε ΜΑΦ ζγινε ςτθ βάςθ
των ςκοπϊν και ςτόχων που τζκθκαν για κάκε ΜΑΦ, μζςα από τα Σχζδια Ραρακολοφκθςισ τουσ
(Δράςθ Α3).

Φωτογραφία 6: Αυτόνομοσ αιςκθτιρασ καταγραφισ κερμοκραςίασ (TidBit).

3.2. Κατανομή του εξοπλιςμοφ ςτο πεδίο
Ππωσ ζχει αναφερκεί πιο πάνω εντόσ κάκε ΜΑΦ ζχουν εγκαταςτακεί ζνα πλιρεσ ςφςτθμα Στακμοφ
Ραρακολοφκθςθσ κακϊσ και ζνα ςυμπλθρωματικό δίκτυο από αυτόνομουσ αιςκθτιρεσ καταγραφισ
κερμοκραςίασ (TidBit). Στον Πίνακα 2 παρουςιάηονται οι κζςεισ εγκατάςταςθσ τόςο των Στακμϊν
Ραρακολοφκθςθσ όςο και των αυτόνομων αιςκθτιρων καταγραφισ κερμοκραςίασ (TidBit). Επίςθσ ςτον
Πίνακα 3 παρουςιάηεται θ κατανομι των αιςκθτιρων ςε κάκε ΜΑΦ.

Πίνακασ 2: Σθμείο εγκατάςταςθσ των Στακμϊν Ραρακολοφκθςθσ και των αυτόνομων αιςκθτιρων
καταγραφισ κερμοκραςίασ εντόσ των πζντε Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν.
ΜΑΦ

ΜΑΦ 1

ΜΑΦ 2

Είδοσ ςτόχοσ

*Ophrys kotschyi

*9390 Θαμνϊνεσ
και δαςικζσ
ςυςτάδεσ τθσ
Quercus alnifolia

ημείο Εγκατάςταςη ταθμοφ
Παρακολοφθηςησ

Ρλθςίον ομάδασ ατόμων του
είδουσ ςτόχου

Στον υπο-όροφο αμιγοφσ
ςυςτάδασ Quercus alnifolia

Αυτόνομοι αιςθητήρεσ καταγραφήσ θερμοκραςίασ

0 cm ςτθ
βάςθ φυτοφ
κοντά ςτθν
κοίτθ

0 cm ςτθ
βάςθ ατόμου

-10 cm ςτθ
βάςθ φυτοφ
κοντά ςτθν
κοίτθ

-5 cm ςε
ανοικτι
επιφάνεια

0 cm ςτθ
βάςθ
φυτοφ
μακριά
από κοίτθ

-10 cm ςτθ
βάςθ φυτοφ
μακριά από
κοίτθ

0 cm ςε
ανοικτι
επιφάνεια

0 cm δίπλα
από άτομο
που
αποτελεί
υπόροφο
κωνοφόρων
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ΜΑΦ 3

*Arabis kennedyae/
*9590 Δάςθ Cedrus
brevifolia
(Cedrosetum
brevifoliae)

ΜΑΦ 4

*Centaurea
akamantis

Στο μζςο του ΜΑΦ, ςε κζςθ
όπου δφναται θ αςφαλισ
τοποκζτθςι του, λόγω των
ιδιαιτεροτιτων του φαραγγιοφ

ΜΑΦ 5

*Astragalus
macrocarpus subsp.
lefkarensis

Ρλθςίον ομάδασ ατόμων του
είδουσ ςτόχου

0cm ςτθ
βάςθ φυτοφ
Arabis
kennedyae

-1cm ςτθ
βάςθ φυτοφ
Arabis
kennedyae

0 cm ςτθ
βάςθ φυτοφ

-1 cm ςτθ
βάςθ φυτοφ

0 cm ςτθ
βάςθ φυτοφ
(ςκιαηόμενοσ)

-5 cm ςτθ
βάςθ φυτοφ
(ςκιαηόμενοσ)

0 cm ςτθ
βάςθ
ατόμου
Cedrus
brevifolia

0 cm ςε
περιοχι
όπου
απαντοφν
αρτίβλαςτα

0 cm δίπλα
από άτομο
ςε ανοικτι
επιφάνεια

-5 cm δίπλα
από άτομο
ςε ανοικτι
επιφάνεια

Πίνακασ 3: Αρικμθτικι κατανομι των Στακμϊν Ραρακολοφκθςθσ ςε κάκε ζνα από τα πζντε ΜΑΦ.
Αιςθητήρασ/Καταγραφζασ

ΜΑΦ 1

ΜΑΦ 2

ΜΑΦ 3

ΜΑΦ 4

ΜΑΦ 5

1

1

-

1

1

Μονάδα ςυλλογισ ςτοιχείων

1

1

-

1

1

Αιςκθτιρασ κερμοκραςίασ αζρα

1

1

-

1

1

Κορμόσ

ςτερζωςθσ

(εγκατάςταςθσ

Στακμοφ Ραρακολοφκθςθσ)

Αιςκθτιρασ ςχετικισ υγραςίασ αζρα
Αιςκθτιρασ

ποςότθτασ

και

ζνταςθσ

βροχόπτωςθσ
Αιςκθτιρασ

μζτρθςθσ

θλιακισ

ακτινοβολίασ
Αιςκθτιρασ μζτρθςθσ φωτοςυνκετικά
ενεργοφσ ακτινοβολίασ
Αιςκθτιρασ μζτρθςθσ υγραςίασ εδάφουσ
Αιςκθτιρασ

μζτρθςθσ

κερμοκραςίασ

εδάφουσ
Φωτοβολταϊκό

ςτοιχείο

(παροχζασ

ενζργειασ)
Αυτόνομοι

αιςκθτιρεσ

κερμοκραςίασ

καταγραφισ

1

1

-

1

1

1

1

-

1

1

1

1

-

1

1

1

1

-

1

1

1

1

-

1

1

1

-

1

1

1

4

4

4

2

4

Στο ςθμείο αυτό κα πρζπει να αναφερκεί ότι τρεισ από τουσ τζςςερισ Στακμοφσ Ραρακολοφκθςθσ που
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εγκαταςτάκθκαν, λειτουργοφν με φωτοβολταϊκό ςτοιχείο (solar panel):


ΜΑΦ 1 - *Ophrys kotschyi,



ΜΑΦ 4 - *Centaurea akamantis,



ΜΑΦ 5 - *Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis

ενϊ ο ςτακμόσ που εγκαταςτάκθκε ςτο ΜΑΦ 2 - Οικότοποσ *9390 Θαμνϊνεσ και δαςικζσ ςυςτάδεσ τθσ
Quercus alnifolia, λόγω τθσ κλειςτισ ςυγκόμωςθσ που ςχθματίηουν τα άτομα τθσ Q. alnifolia, κρίκθκε
ςκόπιμο όπωσ τεκεί ςε λειτουργία με μπαταρίεσ.
Τζλοσ ςτο ΜΑΦ 3 - *Arabis kennedyae – Οικότοποσ *9590 Δάςθ Cedrus brevifolia (Cedrosetum
brevifoliae), ο Στακμόσ Ραρακολοφκθςθσ ζχει εγκαταςτακεί από το Τμιμα Δαςϊν ςτο πλαίςιο άλλου
ερευνθτικοφ ζργου. Ο ςυγκεκριμζνοσ ςτακμόσ ςυλλζγει τα ακόλουκα τφπου δεδομζνα:


Θερμοκραςία αζρα,



Σχετικι υγραςία αζρα,



Κατεφκυνςθ Ανζμου,



Ταχφτθτα Ανζμου (Μζγιςτθ, Ελάχιςτθ, Μζςθ τιμι)/ 24 ϊρεσ και



Βροχόπτωςθ.

Η ανάπτυξθ του ςτακμοφ γίνεται ςε ζνα κεντρικό κορμό πάνω ςτον οποίο ζχουν εγκαταςτακεί όλοι οι
ςχετικοί αιςκθτιρεσ, όπωσ αυτοί παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 4. Ο ςτακμόσ ζχει ενεργειακι
αυτοδυναμία, αφοφ λειτουργεί με φωτοβολταϊκά ςτοιχεία (solar panel) που ςυνδζονται με
επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ που βρίςκονται ςτο ςτακμό. Επίςθσ ο ςτακμόσ είναι εφοδιαςμζνοσ με
θλεκτρονικό υπολογιςτι με modem, ο οποίοσ είναι ςυνδεδεμζνοσ με ςυςκευι κινθτισ τθλεφωνίασ.

Πίνακασ 4: Ρεριγραφι, κζςθ εγκατάςταςθσ και μονάδα μζτρθςθσ των αιςκθτιρων του ςτακμοφ
παρακολοφκθςθσ ςτον Τρίπυλο.
Υψοσ που πρζπει να είναι
τοποθετημζνοσ ο
αιςθητήρασ

Α/Α

Είδοσ αιςθητήρα

Μονάδα μζτρηςησ

1

Αιςκθτιρασ για κερμοκραςία αζροσ

Βακμοί Κελςίου ( C)

1,2 m πάνω από το ζδαφοσ

2

Αιςκθτιρασ για ςχετικι υγραςία

% Σχετικι υγραςία

1,2 m πάνω από το ζδαφοσ

3

Αιςκθτιρασ για ποςότθτα και ζνταςθ
βροχόπτωςθσ

Χιλιοςτόμετρα (mm) και
χιλιοςτόμετρα ανά μονάδα χρόνου
(mm/unit time)

Η επιφάνεια περιςυλλογισ
κα είναι 1 m πάνω από το
ζδαφοσ

4

Αιςκθτιρασ για ταχφτθτα ανζμου

Μζτρα ανά δευτερόλεπτο (m/s)

10 m πάνω από το ζδαφοσ

5

Αιςκθτιρασ για διεφκυνςθ ανζμου

Μοίρεσ
o
(0-360 )

10 m πάνω από το ζδαφοσ

o
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Η καταγραφι των δεδομζνων από τουσ αιςκθτιρεσ του ςτακμοφ γίνεται κάκε 10 λεπτά3, ενϊ
τα δεδομζνα αποκθκεφονται αυτόματα ςτθν μονάδα αποκικευςθσ (Data Logger). Η λιψθ των
δεδομζνων από τθν μονάδα ςυλλογισ (Data Logger) γίνεται αυτόματα, ςε θμεριςια βάςθ μζςω
αςφρματθσ επικοινωνίασ του ςτακμοφ και μιασ κεντρικισ μονάδασ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ
δεδομζνων, που βρίςκεται ςτα γραφεία του Τμιματοσ Δαςϊν. Τα δεδομζνα που ςυλλζγονται από το
ςτακμό αυτό είναι ςτθ διάκεςθ του ζργου (για ςκοποφσ υλοποίθςθσ των προβλεπόμενων δράςεων) ςε
τριμθνιαία βάςθ.
Επίςθσ, για τθν καλφτερθ και πλθρζςτερθ ςυλλογι δεδομζνων ζχουν εγκαταςτακεί τζςςερισ αυτόνομοι
αιςκθτιρεσ καταγραφισ κερμοκραςίασ (TidBit), όπωσ αυτό προβλεπόταν ςτο Σχζδιο Ραρακολοφκθςθσ
του ΜΑΦ (Δράςθ Α 3).

3 McJannet, D.L. (2007). Towards an understanding of the filter function of tropical wetlands: Lessons from temperate locations,

development of a conceptual model and design of a field monitoring strategy. CSIRO: Water for a Healthy Country National
Research Flagship.
Samad, S.S. (2007). An analysis of the impact of sea level rise on lake Ellesmere-Te Waihora and the L2 drainage network, New
Zealand. Thesis, University of Canterbury.
Strimbect, G.R., Johnson, A.H., Vann, D.R. (1993). Midwinter needle temperature and winter injury of montane red spruce. Tree
Physiology 13, pp. 131-144.
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4. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ – ΚΑΣΑΓΡΑΦΕΩΝ, ΕΠΙΚΕΨΕΙ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ, ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Με βάςθ τθ διεκνι βιβλιογραφία αλλά και τα εγχειρίδια του καταςκευαςτι, οι Στακμοί
Ραρακολοφκθςθσ ζχουν ρυκμιςτεί (Φωτ. 7) ϊςτε να εκτελοφν ςε τακτά χρονικά διαςτιματα τισ
προβλεπόμενεσ μετριςεισ, οι οποίεσ και καταγράφονται αυτόματα ςτθν μονάδα ςυλλογισ ςτοιχείων
(Data Logger).
Οι αιςκθτιρεσ των Στακμϊν Ραρακολοφκθςθσ καταγράφουν τισ αντίςτοιχεσ μετεωρολογικζσ τιμζσ που
επικρατοφν ςτο ΜΑΦ:
 ανά ζνα (1) λεπτό (60 καταγραφζσ / 1 ϊρα),
ενϊ ςτθ μνιμθ τθσ μονάδασ ςυλλογισ ςτοιχείων αποκθκεφεται ο μζςοσ όροσ (ΜΟ) των 10 τελευταίων
μετριςεων που καταγράφθκαν (δθλ. ανά 10 λεπτά εκτιμάται και καταγράφεται ο ΜΟ των 10
τελευταίων μετριςεων που καταγράφθκαν ανά λεπτό):
 καταγραφι και αποκικευςθ ανά 10 λεπτά (6 καταγραφζσ / 1 ϊρα).

Φωτογραφία 7: φκμιςθ Στακμοφ Ραρακολοφκθςθσ για τθν καταγραφι των μετεωρολογικϊν δεδομζνων.

Ανάλογοσ προγραμματιςμόσ ζχει γίνει και με τουσ αυτόνομουσ αιςκθτιρεσ καταγραφισ κερμοκραςίασ
(TidBit), με τθ διαφορά ότι ςε αυτά καταγράφεται αυτόματα θ τιμι τθσ κερμοκραςίασ ανά 10 λεπτά.
Ραρόλο που θ εςωτερικι μνιμθ τθσ μονάδασ ςυλλογισ ςτοιχείων (Data Logger) και θ μνιμθ των
αυτόνομων αιςκθτιρων καταγραφισ κερμοκραςίασ (TidBit), ζχουν χωρθτικότθτα αποκικευςθσ
δεδομζνων για περίοδο ζξθ (6) μθνϊν, αποφαςίςτθκε ότι οι επιςκζψεισ επίβλεψθσ του μετεωρολογικοφ
εξοπλιςμοφ κακϊσ και θ άντλθςθ των δεδομζνων και ο επαναπρογραμματιςμόσ των αιςκθτιρων,
πρζπει να γίνονται κάκε 3 μινεσ (Πίνακασ 4) για μεγαλφτερθ αςφάλεια ςε περίπτωςθ που
παρουςιαςτεί οποιοδιποτε τεχνικό πρόβλθμα. Τζλοσ, θ επεξεργαςία των πρωτογενϊν δεδομζνων που
κα λαμβάνονται από τουσ Στακμοφσ Ραρακολοφκθςθσ κα γίνεται ανά ζτοσ.
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Πίνακασ 4: Χρονοδιάγραμμα ςυλλογήσ (αποθήκευςησ) των δεδομζνων και επαναπρογραμματιςμοφ
των ταθμϊν Παρακολοφθηςησ των ΜΑΦ.

subsp. lefkarensis

macrocarpus

ΜΑΦ 5

*Astragalus

akamantis

ΜΑΦ 4

*Centaurea

4

(Cedrus brevifolia)

Οικότοποσ

kennedyae/

*9590

ΜΑΦ 3

*Arabis

(Quercus alnifolia)

*9390

ΜΑΦ 2

Οικότοποσ

Περίοδοσ ςυλλογήσ
δεδομζνων και
επαναπρογραμματιςμοφ
ταθμϊν
Παρακολοφθηςησ

*Ophrys kotschyi

ΜΑΦ 1

Ιοφνιοσ 2011
επτζμβριοσ 2011
Δεκζμβριοσ 2011
Μάρτιοσ 2012
Ιοφνιοσ 2012
επτζμβριοσ 2012
Δεκζμβριοσ 2012
Μάρτιοσ 2013
Ιοφνιοσ 2013
ημ.: Σε κάκε ςτιλθ (αντιςτοιχεί ςε ζνα ΜΑΦ) καταγράφεται θ θμερομθνία ςυλλογισ των δεδομζνων από τον Στακμό Ραρακολοφκθςθσ και
από τουσ αυτόνομουσ αιςκθτιρεσ καταγραφισ κερμοκραςίασ που ζχουν εγκαταςτακεί για τουσ ςκοποφσ του ζργου.

4

Για το Στακμό Ραρακολοφκθςθσ ςτο ΜΑΦ 3, τα μετεωρολογικά δεδομζνα κα δίνονται απευκείασ από το Τμιμα
Δαςϊν (ο Στακμόσ αυτόσ ιδθ λειτουργεί ςτο πλαίςιο άλλων ζργων του Τμιματοσ). Πμωσ για τθ ςυλλογι και τον
επαναπρογραμματιςμό των αυτόνομων αιςκθτιρων καταγραφισ κερμοκραςίασ (TidBit) που ζχουν εγκαταςτακεί
ςτο ΜΑΦ, τθν ευκφνθ ζχει ο υπεφκυνοσ φορζασ υλοποίθςθσ τθσ Δράςθσ Γ 3 του παρόντοσ ζργου.
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